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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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wordt vervolgd op pagina A3

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

Aan het eind van het YES-weekend hebben 
jongeren met een spontane brasa afscheid van 
elkaar genomen. De verhalen op pagina A4. 
( foto: Stichting Marriage Encounter Suriname)

Boodschap van het Comité Christelijke Kerken
bij de viering van 44 jaar onafhankelijkheid op 25 november 2019

“Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat JHWH, uw God, u zal 
geven, in bezit nemen.”

(Deuteronomium 16,20 NBV)

Broeders en zusters, volk van Suriname,

Wij gedenken op 25 november 44 jaar 
staatkundige onafhankelijkheid van onze 
Republiek Suriname. Dit nodigt uit tot een moment 
van bezinning.

God is een lange weg gegaan met zijn volk 
voordat het bezit kon nemen van het beloofde 
land. Wanneer Mozes naar Gods naam vraagt 
dan zegt God: “Ik ben die er zal zijn” en “Ik zal er 
zijn” (Exodus 3,14 NBV). God trekt met ons mee. 
Dit is ook de ervaring van het Surinaamse volk. 
Onafhankelijk of zelfstandig worden is een lang en 
moeizaam proces. Het gaat met vallen en opstaan 
maar bovenal met een rotsvast vertrouwen in God 
die de toekomst voor ons openhoudt. Gelukkig 
trekt God met ons mee en vol geduld vormt Hij ons 
tot Zijn Volk.

Wij zouden meer Gods volk zijn als wij 44 jaar 
na de onafhankelijkheid konden zeggen dat alles 
sinds 1975 goed is gegaan, dat we het recht en 
niets anders dan het recht hebben gezocht, dat 
we sterke instituten hebben opgebouwd, dat de 
democratie goed werkt, dat we goed bestuur 
hebben met eerlijke leiders, dat we bloeiende 
productiesectoren hebben, dat ons onderwijs en 
onze gezondheidszorg aan top staan in de regio, 
dat we een veilig land zijn, dat de burgers veel 
welvarender zijn geworden, en dat iedereen werk 
heeft en kan rekenen op een goede oude dag. Als 
dat zo was kon deze boodschap heel kort zijn 
namelijk: “Laten wij zo verder gaan, want we zijn 
op de goede weg.”

Jammer genoeg is dat niet het geval. We hebben 
sinds de onafhankelijkheid wat afslagen gemist en 
zijn op een verkeerd spoor beland. God trekt mee 
met zijn volk en is er ook al dwaalt het volk. Een 
voorbeeld daarvan vinden wij in Exodus 32,1-35: 
het verhaal van het gouden kalf. Het Joodse volk 
maakte toen een dieptepunt mee. De Israëlieten 
waren ongeduldig geworden en hadden het 
vertrouwen verloren in Mozes en in God. Maar 
al was het volk diep gezonken, toch bleef God 
geduldig.

Als Surinaams volk zijn we eveneens dwaalsporen 
opgegaan. De democratie is meerdere malen 
onderbroken door dictatuur en zelfs een 
binnenlandse oorlog. De mensenrechten zijn 
meer dan eens geschonden en er zijn bij elkaar 
honderden doden gevallen. Goed bestuur is te 
vaak vervangen door slecht bestuur. Welvaart 

is afgewisseld met armoede. Velen hebben geen 
werk. Eens bloeiende productiesectoren zijn 
verdwenen en er zijn te weinig nieuwe sectoren 
ontwikkeld. De staat verdient niet meer genoeg 
en probeert via leningen het hoofd boven water 
te houden. Burgers hebben een onveilig gevoel in 
vele buurten. De kwaliteit en continuïteit van het 
onderwijs en de gezondheidszorg baren zorgen. 
De staat wordt bedreigd door crimineel geld en 
criminele netwerken, en corruptie viert hoogtij. 
Instituten zijn verzwakt en kunnen vaak niet meer 
die bescherming bieden die nodig is.
Door al deze zaken die hierboven genoemd 
zijn, hebben veel burgers het vertrouwen in de 
toekomst verloren en maken zij zich juist veel 
zorgen over hun toekomst en over die van hun 
kinderen en zelfs kleinkinderen. Wij horen en 
voelen dat als geestelijke leiders en men vraagt 
ons wat er gedaan moet worden. Het antwoord 
is duidelijk: er moet meer vertrouwen komen bij 
de burgers, met name meer vertrouwen in de 
toekomst. Dat is echter geen makkelijke opgave, 
want zoals we vaak zien verliezen mensen hun 
vertrouwen heel snel (bijvoorbeeld wanneer 
iemand je heeft opgelicht), maar herstel van 
vertrouwen kost veel tijd (zal je de oplichter weer 
snel iets toevertrouwen ook al heeft die spijt 
betoond?).

In het kader van de onafhankelijkheidsviering 
staat de natie, en de overheid die voor de natie 
moet werken, centraal en daarom zullen wij daar 
iets meer aandacht aan besteden. De overheid komt 
voort uit een verkiezingsproces en bestaat uit een 
aantal ministeries, instituten en een regering, die 
verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast behoort 
er controle op de regering uitgeoefend te worden 
via de volksvertegenwoordigers en de instituten 
die rapporteren aan de Nationale Assemblee, zoals 
de Rekenkamer.

Er moet dus meer vertrouwen komen in al deze 
organen en instituten, maar vertrouwen groeit 
alleen wanneer men het werk waarvoor men 
verantwoordelijk is eerlijk en naar behoren 
doet. Precies hier wringt de schoen, want het 
vertrouwen in de Regering en Nationale Assemblee 
is in Suriname volgens diverse peilingen 
afgenomen. Kennelijk zien de burgers niet dat 
de Regering echt gecontroleerd wordt door de 
Nationale Assemblee, en dat ondermijnt het 
vertrouwen. Worden de Rekenkamerverslagen 
bijvoorbeeld wel behandeld in DNA? We zien bij 
de behandeling van de begroting dat er elk jaar 
weer vele voornemens zijn, maar heel weinig 

verantwoording wordt afgelegd. De Nationale 
Assemblee controleert de Regering onvoldoende 
en gedraagt zich te vaak als puur verlengstuk 
van de Regering. Laatstelijk is dat weer gebleken 
bij de aanpassing van de wet op de Staatsschuld. 
De volksvertegenwoordigers hebben tegen de 
adviezen van financiële deskundigen en instanties 
en vele vertegenwoordigende groepen in, de wet 
doorgedrukt. Het betekent dat men niet meer 
luistert, en dat ondermijnt het vertrouwen verder. 
Indien de politici in de Nationale Assemblee het 
vertrouwen van de bevolking willen laten groeien 
in dit instituut, zullen zij hun werk serieuzer 
moeten nemen, meer moeten luisteren en meer 
echte controle moeten uitoefenen.

Hetzelfde geldt voor de regering. Zij behoren elk 
jaar goede verantwoording af te leggen aan de 
Nationale Assemblee en de bevolking. Men kan 
niet steeds met nieuwe beloften komen, maar 
moet duidelijk aangeven wat reeds gedaan is en 
hoeveel dat precies gekost heeft. De Regering 
behoort de instituten van de Staat ook behoorlijk 
te financieren en te versterken, zodat mensen 
daar hun werk naar behoren kunnen doen. Er 
dienen openbare inschrijvingen te zijn via een 
transparant beoordelingsproces, zodat alle 
bedrijven gelijke kansen hebben om mee te dingen 
naar werk. Bedrijven die gewerkt hebben dienen 
op tijd betaald te worden. Veel ministeries en 
overheidsorganisaties werken niet goed, omdat 
te vaak belangrijke posities niet zijn ingevuld 
met competente krachten, maar er bij promoties 
niet voldoende gelet werd op capaciteiten, 
maar meer op politieke loyaliteit. Corruptieve 
praktijken worden nauwelijks aangepakt. Dit 
is een kleine greep uit zaken die maken dat er 
te weinig vertrouwen is bij grote delen van de 
bevolking in de organen die de staat en natie 
naar grotere hoogte zouden moeten leiden. De 
verantwoordelijken dienen eerlijk en integer te 
zijn, zodat de bevolking hen beter kan vertrouwen.
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ABP BIJBELSTUDIE

Het Pastoraal Centrum biedt Bijbellessen 
aan die u in staat stellen om Gods Woord 
beter te leren kennen en begrijpen. U leert 
hiermee Jezus beter te kennen en te groeien 
in het geloof.  De lessen vinden steeds op de 
maandagavond plaats  tussen 19.00 – 21.00u.
Locatie: Asewa Otono, Prinsessestraat 46
Bijdrage: Srd 50,= per maand

Voor meer informatie en aanmeldingen:
Pastoraal Centrum, Prinsessestraat 46
Tel. 476888/424245/8988993
Email: pastoraalcentrum@
bisdomparamaribo.org

LECTIO DIVINA
Biddend en 
mediterend omgaan 
met Gods woord

Wilt u weten wat 
Lectio Divina is 
en wilt u het leren 
beoefenen? Dat kan! 
Onder kundige leiding 
maakt u kennis met 
de theorie en praktijk 
van Lectio Divina.

Doet u mee?
U bent van harte welkom op het Pastoraal 
Centrum, Prinsessestraat 46, 
t. 476888/424245/8988993
Wanneer: Elke maandag (vanaf 14 okt 2019)
Start: 10.00 uur

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op 
mijn pad.” Psalm 119, 105"

Oproep voor
VRIJWILLIGERS

Wij zijn op zoek naar personen die zich 
geheel vrijwillig willen inzetten om niet-
Nederlandssprekende priesters, religieuzen en 
andere medewerkers te helpen met het leren 
van de Nederlandse taal. Het gaat erom dat u 
12 weken beschikbaar bent voor 2 à 3 uren op 
tenminste 1 (één) ochtend in de week. U krijgt 
vooraf een coaching hiervoor.

Heeft u belangstelling? Stuur ons een mail met 
uw naam en overige contactgegevens naar: 
secretariaat@bisdomparamaribo.org

Wees een goede steward en schenk hiermee uw 
tijd en talenten aan Gods kerk!

Mek wi preise Gado 
nen,
Aleluya

Ala glori na fu En
Aleluya

Ala presi pe un de
Aleluya

Gi En tangi alape
Aleluya

Fu den bun fu ibri dei
Aleluya

Brada  sisa èn pikin
Aleluya

Mek wi mek wan nyun 
bigin
Aleluya

N’a pis doti pe w’e tan
Aleluya

Gado de wi fesiman
Aleluya 

 J.A.V.

Meki wi preise Gado nen 

(melodie: Loof de Heer, want Hij is goed. Jub. 604)



OMHOOG zondag 24 november 2019 KATERN A – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Indrukken konmakandra 
parochie Latour

Op zondag 6 oktober jl. organiseerde de parochie 
van Maria Koningin van de Wereld in Latour een 
konmakandra voor haar parochianen. Het doel: 
saamhorigheid binnen de parochie bevorderen. 
Er waren diverse gezelschapsspelen waar jong en 
oud hun kunnen lieten zien. Met een smakelijke 
moksaleysi of een overheerlijke bami op hoefde 
niemand zich te haasten naar huis. Hier enkele 
indrukken van een gezellige dag.

Gevangenispastoraat, dienstbaar in Gods wijngaard

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

geloof & leven

In het leven is vertrouwen heel belangrijk. Een 
kind moet zijn ouders volledig kunnen vertrouwen, 
man en vrouw moeten elkaar kunnen vertrouwen, 
de burger moet zijn regering kunnen vertrouwen 
en de gelovigen hun geestelijke leiders. Wanneer 
dat niet zo is dan zien we verwaarlozing en 
kindermishandeling, geweld tegen vrouwen, 
echtscheidingen, en een overheid die de een 
voortrekt en de ander discrimineert. Mensen raken 
ontmoedigd en gedemotiveerd, werken met minder 
plezier of verlaten het land.

De overheid moet rechtvaardig handelen (vg. 
Psalm 72; Ezechiël 45,9; Jesaja 56,1) en dat houdt 
onder meer in het goede belonen en het kwade 
straffen. Dat is een simpele opdracht, maar vergt 
wel leiders die niet zelf in overtreding zijn door 
bijvoorbeeld zichzelf en de directe familie en 
vrienden te verrijken. Men haalt vaak aan dat 
de burger de overheid moet gehoorzamen, maar 
dat geldt alleen onder de voorwaarden dat die 
overheid zich dan wel houdt aan de goddelijke 
instructies en ook inderdaad het goede beloont en 
het kwade straft. Kortom het vergt goed en eerlijk 
bestuur.

Wij doen vanuit het Comité Christelijke Kerken 
een dringend beroep op iedereen in het komend 
verkiezingsjaar dat onze natie zich waardig 
toont. Dat de politici elkaar met respect zullen 
behandelen. Dat de overheid inderdaad het kwade 
gaat bestraffen – door onder meer de corruptie 
aan te pakken – en het goede gaat belonen om het 
vertrouwen van de burgers te winnen. Er moet nog 
veel gebeuren en laat er niet nog 44 jaar voor nodig 
zijn, want met goed en eerlijk bestuur kunnen wij 
dit land in een veel sneller tempo verheffen en een 
goede toekomst voor eenieder scheppen. Wat we 
moeten doen is het recht zoeken en niets anders 
dan het recht, dan zullen we ervaren dat God met 
ons meetrekt, dat Hij er is!

God zij met ons, Suriname!

Namens het Comité Christelijke Kerken,
Karel Choennie, voorzitter.

vervolg van pagina A1

De leerlingen van klas 2 en 3 van de St.-Margarethaschool (lbo) hebben een mooie collage gemaakt in 
verband met Internationale Dag voor de Rechten van het Kind op 20 november. Met dank aan mevrouw 
Gemert voor de inleiding op het thema.

Collage leerlingen St.-Margarethaschool

Patricia Emanuelson - 

Ergens in augustus jl. mocht ik voor het eerst 
aanwezig zijn op een vergadering van het 
gevangenispastoraat van het bisdom Paramaribo. 
De werkgroep die zich hiermee bezighoudt, 
wordt sinds 2000 gecoördineerd door zuster 
Susan. Diaken Sonny Waterberg is de moderator. 
Het gevangenispastoraat bezoekt haast alle 
gevangenissen en cellenhuizen in het land: in 
Paramaribo en de districten Wanica, Commewijne, 
Para, Saramacca en Nickerie. 
Ik mocht samen met een broeder en twee zusters 
daarna vier verschillende gevangenissen/
cellenhuizen in Paramaribo bezoeken waaronder 
de militairen, Opa Doeli en de politieposten 
Keizerstraat en Tammenga. Elk bezoek duurde 
minstens een uur, waarin wij een dienst hielden 
met gebed en zang, de evangelielezing en 
een overweging. Daarna was er ruimte voor 
getuigenissen, wat extra gezang en gebed. 
Het was altijd mijn verlangen om dit werk te doen. 
Luc.4,18-19: ‘De Geest des Heren is op Mij, daarom 
heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden om aan 
armen het evangelie te brengen, om te genezen, 
die gebroken zijn van hart; om aan gevangenen 
loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, 

om verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te 
verkondigen het aangename jaar des Heren’. Deze 
opdracht geldt voor ons allemaal als gedoopten, 
maar klinkt dieper in het gevangenispastoraat. 
Het gevangenispastoraat bestaat al een tijd. Het 
is opgestart door de zusters van Roosendaal, met 
de lieve Lucacia Schaap, meer bekend als zuster 
Lucacia, die op de fiets de weg naar Santo Boma 
aflegde. Later werd ze ondersteund door de 
zusters Bottse en Conraat. Ook wijlen pater Patrick 
Koole zat in dit liefdevolle werk. Op dit moment 
zijn er tien personen in de werkgroep.
Het was een bijzondere ervaring. Ik voelde een hele 
diepe vreugde door op deze manier dienstbaar te 
zijn in Gods wijngaard. Als katholieken gebruiken 
wij ons kruisbeeld met het corpus en branden 
wij ook een kaars tijdens de dienst. Ik voelde de 
aanwezigheid van Jezus, dat Hij midden onder ons 
was. Op twee plaatsen bleef de kaars branden en 
moesten wij het zelf uitmaken hoewel er een sterke 
windvlaag was. Ook hebben twee jongemannen 
hun leven gegeven aan Jezus. Alle lof en eer aan 
Koning Jezus. Gado blesi!
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YES-weekend: geestelijk een nieuw mens

Leerlingen St.-Louiseschool over rechten van het kind

Op 20 november was het Internationale Dag voor 
de Rechten van het Kind. Om het bewustzijn 
hiervan onder de jeugd te bevorderen, vroegen wij 
via hun leerkracht aan enkele leerlingen van de 
St.-Louisesschool om hun mening. Dit schreven ze 
voor ons:

‘Overheid, neem deze rechten serieus’- 
Jalisha Ritfeld
Er zijn verschillende kinderrechten. Het eerste is: 
wie is een kind; kinderrechten gelden voor alle 
kinderen. Je bent een kind als je nog geen achttien 
jaar bent. Het tweede: geen discriminatie; alle 
rechten gelden voor alle kinderen. Het maakt niet 
uit waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet en of 
je rijk bent of arm. Daar mag geen onderscheid in 
worden gemaakt: geen discriminatie heet dat. De 
overheid van het land waar je woont moet ervoor 
zorgen dat je krijgt waar je als kind recht op hebt. 
Het derde: belang voor het kind; soms moet er iets 
voor jou worden besloten of geregeld. Dan moet 
altijd eerst worden gekeken naar wat voor jou het 
beste is. Dat betekent niet altijd dat wat jij wil ook 
gebeurt. Maar wel dat wat het meest in het belang 
van jou als kind is heel zwaar weegt. Het vierde: 
geen kindermishandeling; je mag niet mishandeld 
of misbruikt worden en mensen mogen jou niet 
slaan of op een andere manier geweld aandoen. 
Je mag niet uitgescholden of vernederd worden. 
Ouders en anderen die voor je zorgen, moeten 
genoeg aandacht voor je hebben. De overheid moet 
je beschermen tegen mishandeling, misbruik en 
verwaarlozing. Als je mishandeld wordt, moet je 
meteen hulp krijgen. Als je mishandeld wordt, is 
het moeilijk om het aan iemand anders te vertellen. 
Vele kinderen schamen zich of zijn bang dat ze 
bij hun ouders worden weggehaald. Toch is het 
belangrijk om erover te praten met iemand die 
je kan vertrouwen. Dat kan een familielid zijn of 
misschien een leraar, een buurman of buurvrouw. 
Dus alle kinderen hebben rechten die voor de 
behoeften van het kind zijn en de kinderen 
bescherming geven. Ik hoop dat de overheid deze 
rechten serieus neemt en de kinderen bij wie een 
van deze rechten ontbreekt, beschermt.

‘Verwaarlozing als een kind geen liefde krijgt’ 
- Djamala Ashraf 
Rechten van het kind zijn afspraken over hoe 
we met kinderen moeten omgaan. De afspraken 
gaan over hoe het leven van het kind thuis en op 
school is; over wat de ouders of verzorgers voor 
het kind moeten doen en waar de overheid voor 

moet zorgen. Er zijn verschillende rechten voor 
het kind bijvoorbeeld het recht op een naam en 
een nationaliteit, het recht op bescherming tegen 
kinderarbeid, het recht op een veilig en gezond 
leven en het recht op onderwijs. Soms krijgt 
het kind geen rechten en wordt het mishandeld 
bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, psychische 
mishandeling maar ook verwaarlozing. Onder 
lichamelijke kindermishandeling vallen alle 
vormen van lichamelijk geweld tegen een 
kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen 
of brandwonden toebrengen. Van psychische 
kindermishandeling is er sprake wanneer ouders 
of andere opvoeders met hun houding en gedrag 
het kind afwijzen en vijandigheid uitstralen naar 
het kind. Ouders kunnen het kind regelmatig 
uitschelden of opzettelijk bang maken. We spreken 
van verwaarlozing als een kind niet de liefde, 
warmte en aandacht krijgt die ieder kind nodig 
heeft. 

‘Onze mening telt ook’ - Ana-Carolina Trujillo 
Alle kinderen en jongeren hebben rechten 
zoals spelen, vrijheid van geloof en vrijheid 
van meningsuiting over bescherming tegen 
mishandeling, misbruik en uitbuiting. We hebben 
ook recht op onderwijs dat heel belangrijk is om 
ons voor te bereiden op de toekomst, daarom 
kan niemand je recht om te studeren weghalen. 
De leerkrachten mogen de kinderen niet slaan 
of verbaal aanvallen (beledigen), maar ook 
moeten de kinderen zich gedragen. Als zoiets 
gebeurt moet je het aan iemand die jij vertrouwt 
vertellen. Niet alleen in zulke gevallen, ook bij 
mishandeling, misbruik, uitbuiting en nog veel 
meer. Maar niet allen voelen zich comfortabel 
om het aan iemand te vertellen, waardoor vele 
kinderen depressief beginnen te worden. Sommige 
personen profiteren ervan dat deze kinderen zich 
zwak voelen en maken er misbruik van door deze 
kinderen te vervelen (pesten). Dat moet eigenlijk 
niet gebeuren, want ze moeten voelen dat ze ons 
kunnen vertrouwen, want we zijn elkaars broeders 
en zusters. Deze rechten gelden voor alle kinderen, 
waar je ook vandaan komt. De overheid moet er 
alles aandoen om kinderen te beschermen tegen 
discriminatie. Als een kind moet vluchten naar een 
ander land door oorlog, armoede enz. moet het 
kind in dat land beschermd worden. Men moet de 
familie van het kind helpen zoeken. We mogen op 
allerlei manieren onze mening geven, maar met 
respect. Naar onze mening moet er ook gevraagd 
worden en ook echt worden geluisterd; onze 

Chaglair Linga - 

Hoe het begon
Toen ik hierover las in de appgroep van de kerk 
dacht ik dat het alleen voor gehuwde koppels 
bestemd was, dus ik maakte me niet druk om 
mee te doen. Maar gelukkig was ik vier dagen 
van te voren met mijn neef Nigell in de stad en we 
spraken hierover. Hij zei me dat hij mee zou doen. 
Ik dacht van: ooh, zeker met je vriendin, maar 
dat was niet zo. Dus nam ik de stap om diezelfde 
avond contact op te nemen met mijn brada Gino. En 
van hem kreeg ik de nodige informatie. Ik schreef 
me via hem in. Ik was aan de ene kant blij dat ik 
eindelijk mocht meedoen aan het YES-weekend van 
Marriage Encounter Suriname, maar aan de andere 
kant ook niet omdat mijn vriendinnen/sisters 
en mijn andere brada's van de kerk niet zouden 
meedoen. Maar dat vergat ik heel snel en ik keek 
met een brede smile uit naar vrijdag 1november. 

YES-weekend: jezelf leren 
kennen

Gideon Valpoort - 

Relaties tussen mensen
Nieuwsgierigheid is wat mij ten eerste tot dit 
weekend aantrok. Toen de pater mij vertelde 
dat er verrassingen binnen dit weekend zouden 
voltrekken, twijfelde ik niet langer om mij aan 
te sluiten. Ik verlang steeds weer naar nieuwe 
ervaringen. Tal van kennis kon ik opdoen over 
relaties tussen mensen in en rondom verschillende 
relatiekringen; het was heel interessant om te 
horen hoe wij op betere manieren met elkaar 
kunnen communiceren. Vaak zit ik te denken 
aan de bewegelijke, nogal inspirerende verhalen 
die jongeren aan elkaar vertelden. Ik heb een 
nieuw beeld gekregen over hoe communicatie te 
gebruiken als middel om mensen dichter bij elkaar 
te brengen. 

Jezelf leren kennen
Verder heb ik een goed overzicht gekregen 
van relaties in het leven en hoe ik die moet 
onderhouden. Deze stap naar jongeren toe vind 
ik een heel goed idee van de Youth Encounter 
Suriname (YES). Je leert jezelf kennen en anderen 
beter begrijpen. De communicatieve tools die 
wij hebben mogen leren zijn zeer welkom en 
toepasbaar in mijn christelijke geloof en mijn 
toekomstige carrière als psycholoog. Ik bemoedig 
hierbij alle jongeren om dit weekend mee te 
maken voor zover zij dit nog niet gedaan hebben. 
Er waren interessante sessies die mij aanspraken 
en zelfactualisatie teweegbrachten. Ik weet 
zeker dat jongeren die dit weekend nog niet 
hebben meegemaakt er veel aan zullen hebben. 
De allerleukste momenten zijn momenten waar 
ik verder nog niets over zal verklappen, jullie als 
jongeren zullen het zelf moeten ervaren. 

Vrijdag 1november wandelde ik met mijn brada 
van Moengo Asewa O'tono binnen. Ik zag bekende 
gezichten. Die smile van ze liet direct iets branden 
in mijn hart. Licht van liefde brandde in me. Ik kon 
het voelen. Ik zei tegen mezelf: Chaglair, jij wordt 
na dit weekend iemand anders. God heeft andere 
plannen met je. Die vrijdag in mijn kamer bedankte 
ik God dat ik samen met andere christenen daar 
mocht zijn. Ik vroeg Hem kracht dat Hij ons 
gedurende het hele weekend zou bijstaan en dat 
heeft de lieve HEER daarboven ook gedaan.

Een ander pad naar succes
Dit weekend heeft me niet lichamelijk tot een 
nieuw mens gemaakt, maar geestelijk. Ik ben 
nog steeds Chaglair Linga, maar Chaglair met 
andere denki’s, Chaglair met een ander karakter. 
Voor het feit dat dit weekend me geestelijk heeft 
genezen ben ik God dankbaar. In mijn dagelijkse 

leven speelde het verleden echt een grote rol: ik 
bleef maar vasthouden aan het verleden: dingen 
die ik niet kon vergeten, dingen die ik niet kon 
loslaten, dingen die me tegenhielden. Dit weekend 
heeft me geleerd om mijn verleden te laten voor 
wat het is en verder te gaan met mijn leven. Dit 
weekend heeft me geleerd om mezelf en anderen 
te vergeven; dit weekend heeft geleerd om mezelf 
en anderen te respecteren. Dit weekend heeft me 
op een ander pad gezet waar ik mijn succes zal 
boeken, waar ik mijn geluk zal vinden, waar ik 
mezelf en anderen lief zal hebben; een pad waar 
ik meer van de Heer zal gaan houden. Tegenslagen 
zullen er altijd in het leven zijn en als je niet sterk 
genoeg bent om te kunnen volhouden, val je zo 
terug in je wereldse verleden. Ik, Chaglair Linga 
wil never, nooit meer terugvallen in mijn wereldse 
verleden. Wat ik heb ervaren wil ik ook voor al 
mijn andere vrienden.

mening telt ook. De overheid moet hiervoor zorgen. 
We mogen door niemand mishandeld worden; als 
dit gebeurt moeten deze kinderen meteen hulp 
krijgen. Gehandicapte kinderen moeten goede 
zorg en onderwijs krijgen, zodat ze zich zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen. Gehandicapte 
kinderen moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen 
leven. Ze moeten kunnen meedoen in de wereld. 
Niemand mag ongevraagd brieven, sms’jes, apps 
of e-mails bekijken die een kind schrijft of krijgt. 
Ieder kind moet beschermd worden tegen werk 
dat niet goed is voor de gezondheid, de overheid 
moet er alles aan doen om te zorgen dat kinderen 
ook echt gebruik kunnen maken van hun rechten. 
De ouders moeten zorgen voor goed eten, een goed 
huis en dat het kind naar school kan gaan. Als de 
ouders het kind niet goed kunnen verzorgen moet 
de overheid ze helpen.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Vier en dertigste Zondag door het jaar C
Christus, Koning van het heelal /24 november 2019

Eerste lezing: Samuël 5, 1-3
In die dagen begaven alle stammen van Israël zich 
naar David in Hebron en zeiden: ‘Hier zijn wij, 
uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toe Saul nog 
over ons regeerde, was u degenen die de troepen 
van Israël aanvoerde. Daarenboven heeft de Heer 
u verzekerd: Gij zult mijn volk Israël hoeden; gij 
zijt het die over Israël kwamen naar de koning in 
Hebron en koning David sloot met hen in Hebron 
een verbond ten overstaan van de Heer en zij 
zalfden David tot koning over Israël. 

Antwoordpsalm Psalm 122,1-2.3-4a.4b-5

Tweede lezing: Kolossenzen  1, 12-20
Broeders en zusters, blijmoedig danken wij God, 
de Vader, omdat Hij u in staat stelde te delen in de 
erfenis van de heiligen en te leven in het licht. Hij 

heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis 
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn 
geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd 
en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van 
de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel 
de schepping. Want in Hem is alles geschapen in 
de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het 
onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen 
en machten. Het heelal is geschapen door Hem en 
voor Hem. Hij bestaat vόόr alles en alles bestaat in 
Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de 
kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de 
dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, Hij 
alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel 
zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te 
verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan 
het kruis vergoten om alles in de hemel en op aarde 
te verzoenen, door Hem alleen. 

Evangelielezing: Lucas 23, 35-43
Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe 

te kijken maar de overheidspersonen lachten Hem 
uit en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij 
zichzelf eens redden als Hij de Messias van God is, 
de uitverkorene!’. De soldaten brachten Hem zure 
wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: ‘Als 
Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf’. Boven 
Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en 
Hebreeuwse letters: ‘Dit is de koning der Joden’. 
Ook een van de misdadigers die daar hingen, 
hoonde Hem: ‘Zijt Gij niet de Messias? Red dan 
uzelf en ons’. Maar de andere strafte hem af en zei: 
‘Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch 
hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan 
dat vonnis terecht, want wij krijgen wat wij door 
onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets 
verkeerds gedaan’. Daarop zei hij: ‘Jezus, denk aan 
mij wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt’. En 
Jezus sprak tot hem: ‘Voorwaar, Ik zeg u: vandaag 
nog zult gij met Mij zijn in het paradijs’’. 

‘God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David 
geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het 
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen 
einde komen’ (Lucas 1,32-33). Met deze woorden 
actualiseert de evangelist een eeuwenoude 
gedachte door ze toe te passen op wat met Jezus
is gebeurd. In een tijd waarin koningschap tot 
een min of meer louter ceremoniële kwestie 
is geworden, is het moeilijk voor te stellen hoe 
revolutionair deze woorden zijn. Ze vormen een 
uitdaging, zowel voor Joden als Romeinen, en 
stellen hedendaagse lezers voor de vraag hoe wij 
Gods werkzaamheid in onze tijd omschrijven.

Een koning voor het volk
Als de oudsten David tot koning zalven (2 Samuël 
5,1-3), doen ze dit niet zonder motivatie. David 
is de legeraanvoerder, en God heeft hem de taak 
gegeven om het volk te weiden en vorst over hen 
te zijn. Een leider voor het leger, dat is ook wat het 
volk aan rechter Samuël vraagt als ze een nieuwe 
regeringsvorm met een koning willen. Samuël voelt 
zich aangevallen in zijn leiderschap als rechter, dat 
na hem zijn (volgens het verhaal onwaardige) zonen 
zou moeten toekomen, maar hij krijgt van God te 
horen: ‘Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist 
Mij als hun koning’ (1 Samuël 8,7). In die vraag naar
een koning is een spanningsveld te horen. Enerzijds 
is er de verhouding tussen mensen, waarbij een 
volk de expansiedrift van omliggende volkeren wil 
tegenhouden om zelf te kunnen blijven bestaan 
als volk. Anderzijds roept dit ook de vraag op naar 
de relatie tussen God en het volk. Eigen aan dit 
bestaan als volk is dat Israël Gods volk is. Als het 
volk een koning wil, wil het dan ook op andere 
vlakken zijn zoals andere volkeren? Als er een 
koning komt, is dat dan een koning in Gods plaats? 
Wil het volk dan ophouden om volk van God te zijn? 
Samuël houdt het volk voor wat alle nadelen zijn 
van het koningschap: al wat hun dierbaar is, zal in 
dienst staan van diens macht (8,11-17). Maar voor 
het volk wegen de voordelen op tegen de nadelen. 
Ze hebben behoefte aan sturing, rechtspraak, 
iemand die voor hen uittrekt en het leger aanvoert 
(8,20). Maar als de oudsten David als koning zalven, 
komt hier ook een andere visie op koningschap 
naar boven: geen koning die belastingen heft, en 
zowel mens als dier als grondgebied opeist, maar 
iemand die als een herder over zijn kudde waakt 

en hen leidt. In dezelfde lijn stelt Deuteronomium 
17,14-20 dat het koningschap pas bestendigd zal 
worden bij de koning die vanuit Gods Thora leeft. 
Een koning naar Gods hart heerst anders dan de 
koningen van de volkeren.

Messias, koning of keizer?
Ten tijde van de eerste christenen is Israël al lang 
zijn politieke zelfstandigheid kwijt. De viervorsten 
heersen enkel bij gratie van de Romeinen, en de 
uiteindelijke macht ligt bij de Romeinse keizer. 
In die omstandigheden dromen mensen van 
bevrijding. Hun geloof in een God die toekomst 
toezegt, is ook verbeeld in een gezalfde zoon van 
David, die de heerschappij over het volk zal krijgen 
en zo Gods heerschappij over het volk herstelt. Dit 
is voor de gevestigde orde een bedreiging voor 
hun macht. Zal een volk dat hierin gelooft, nog wel 
belastingen betalen aan de keizer (vergelijk Lucas 
23,2)? Zal het volk dan nog wel gehoorzaam zijn aan 
de leiders die Rome heeft goedgekeurd? De eerste 
christenen zijn ervan overtuigd dat in hun midden 
talrijke beloften van Godswege in vervulling 
gegaan zijn, en dat ook openstaande beloften nog 
vervuld zullen worden. Hierbij staan ze voor de 
uitdaging om aan te geven wat voor Messias Jezus 
is. Niet de Keizer en de door hem goedgekeurde 
plaatselijke leiders, maar God bepaalt uiteindelijk 
wat de toekomst van hun gemeenschap is. Dit 
gebeurt niet door de heerschappij van een leider 
die zijn volk voorgaat in de gewapende strijd, maar 
in een onschuldig gemartelde, wiens heerschappij 

reikt tot over de dood heen.

Een gekruisigde Christus
Onder het kruis treffen we in het lijdensverhaal 
volgens Lucas drie groepen mensen aan: de 
Romeinse soldaten, die het koningschap in 
twijfel trekken, de joodse leiders die Jezus als 
Messias in vraag stellen, en het toekijkende volk. 
Bovendien hangen er aan het kruis ook nog de 
twee misdadigers die Jezus’ lot delen. Voor de 
leiders, de soldaten en de ene man aan het kruis 
is het koning respectievelijk Messias zijn over 
Israël verbonden met het ‘in staat zijn om jezelf 
te redden’. Tot driemaal toe komt deze idee in een 
bespotting voor (23,35.37.39), alsof dit de uiterste 
test is om te bewijzen dat Jezus een zending van 
Godswege heeft. Deze houding van ‘eigenbelang 
eerst’ is een typisch kenmerk van de koning van 
de volkeren, waarvoor Samuël waarschuwt. Maar 
een gezalfde van Godswege is niet uit op eigen 
macht en aanzien. Een namens God gezalfde komt 
op voor het recht van de zwakke, de kleine. Dit is 
ook eigen aan het perspectief van de derde man 
aan het kruis, die de traditie inging als ‘de goede 
moordenaar’. Deze drievoudige kruisiging dringt de 
vraag naar rechtvaardigheid op. Dat misdadigers 
gestraft worden is hun terechte loon, maar Jezus is 
onschuldig. Als onschuldige gekruisigde heeft Hij 
toch zeggenschap. Zelfs aan het kruis is het Jezus 
die Gods heerschappij belichaamt en waarmaakt. 
Precies in dit dieptepunt erkent de misdadiger 
Jezus als Koning: ‘Denk aan mij als U in uw 
koninkrijk komt’ (23,42). Tot in de dood heeft Jezus 
de mogelijkheid om te Helen en te verbinden tot één 
gemeenschap in Gods naam. ‘Vandaag nog’, zegt 
Jezus hem toe, ‘vandaag nog zal je met Mij in het 
paradijs zijn’ (23,43). Het zijn de eerste woorden 
die hij zegt sinds hij Pilatus aangaf: ‘Jij zegt het (dat 
Ik koning ben)’ (23,3). Het voorhangsel scheurt. De 
scheiding tussen het allerheiligste en het volk is er 
niet meer.
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Mededelingen
• De Heilige Familieparochie heeft het voornemen om een 
zanggroep te starten. Opgave dagelijks tijdens kantooruren 
of na de vieringen. Geef uw naam op want zingen is 
tweemaal bidden.
zo 24 08.00: H. Mis
ma 25 18.00: Dienst ivm Srefidensi

di 26 17.00: PK H. Vormsel | 18.00: PK Volwassenen
do 28 17.00: Spreekuur
 18.00: Rozenkransgebed | 18.30: H. Mis
vr 29 18.00: Bevrijdings- en genezingsdienst

zo 24 07.30: Rozenkransgebed
 08.00: WOCO
za 30 18.30: 1e Meditatieve dienst ter voorbereiding op 
Kerst
Mededelingen
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in 
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St. 
Alfonsuskerk. H. Mis op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag om 07.00 uur ‘s morgens.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in de 
sacristie van de St. Alfonsuskerk. U bent allen van harte 
welkom, ook voor persoonlijk gebed.

Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u: 
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 – 
18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdagmiddag om 17.30u: Eucharistieviering in 
Majella

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand: 
18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur 
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

zaterdag 07 december - thema: Sint-Jozef: ‘Hartelijke 
parochiegemeenschap’ eucharistieviering om 18.00 uur en 
zaterdag 14 december - thema: ‘Sint-Jozef: Samen zijn wij 
Kerk’ eucharistieviering 18.00 uur, alle drie dagen wordt 
aan het eind van de viering het Allerheiligste uitgesteld 
en de speciale zegen gegeven. U bent allen van harte 
uitgenodigd.
• Is in de Heer overleden: Ruby Nijssen, Sirusstraat 20. 
Onze oprechte deelneming aan de bedroefde familie!

zo 24 08.00: Woord-Comm. dienst 34e zondag d/h jaar-  
Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HEELAL met KND
zo 1 08.00: Woord - Comm. Dienst eerste advent jaar A 
met KND. Thuiscommunie zieken en bejaarden

zo 24 09.00: Woord-Comm. dienst 34e zondag d/h jaar-  
Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HEELAL met KND
za 30 18.00: H. Mis eerste dag van de triduümviering 
zo 1 09.00: Woord - Comm. Dienst eerste advent jaar A 
met KND. Thuiscommunie zieken en bejaarden

zo 24 10.00: Hoogfeest Christus, Koning van het heelal. 
Gezamenlijke dienst (met Mary Guide of the Wanderer) 
met een korte processie.
zo 1 10.00: H. Mis | 11.45: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
zo 24 10.00: Hoogfeest Christus, Koning van het heelal. 
Gezamenlijke dienst (met St. Rosa) met een korte 
processie.

za 23 19.00: H. Mis
zo 24 08.00: Hoogfeest Christus, Koning van het heelal.  
za 30 19.00: Woco
zo 1 08.00: H. Mis

Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en 
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering 
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30

Wekelijkse activiteiten
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke woensdag spreekuur van de pastoor 17.00u -18.00u.
• HF Men’s Fellowshipgroup :-Persoonlijk Gebed en 
Coaching  1e en 3e vrijdag van de maand, br. Eddy 
Dragman contacten op 881-5888.
• Elke vrijdagmiddag om 17.00u, padvinderij (verkenners 
en de kleintjes welpen)  o.l.v. de heer Pooters  864-9718. 
De groep kijkt uit naar nieuwe leden die mogen zich 
aanmelden.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 uur, padvinderij (de gidsen 
en kleintjes kabouters) o.l.v. mw. Bijlhout 857-3310.   
• Kindergebedsgroep:zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v. mw 
Maya Sleur mob.850-0790. Locatie: Paschalisschool
Vieringen
zo 24 08.00: Hoogmis
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Hoogmis
di 26 17.00: Kinder- en tienercatechese
 18.30: Volwassencatechese
wo 27 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Requiemmis
za 2 10.00: Huize Albertine

za 23 11.00: Gelegenheid tot biechten
 16.00: Huwelijksinzegening Fabian Bergen en Maitrie 
Punwasi
19.00: Eucharistieviering
zo 24 08.00: Doopdienst
 10.00: Hoogmis/Feest van Christus Koning
do 28 19.00: Petrus Donderslof
za 30 19.00: Eucharistieviering
zo 1 10.00: Hoogmis/1ste Zondag van de Advent
ma 2 18.00: Huwelijksinzegening Giovanni Leter en 
Sümara Sanrochman
Mededelingen
• Elke zondag na de Hoogmis verkoop van warm eten, 
snacks, drank, planten etc. in het paviljoen. 
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Ivm de nationale vrije dag op maandag 25 november zal 
er alleen om 12.00u een H. Mis zijn, en niet om 06.30u.
• Ook dit jaar zult u kunnen genieten van een prachtig 
Kerstconcert in onze Basiliek. Op zondag 8 december zullen 
de leerlingen van de Kathedrale Koorschool Suriname, 
de Kathedrale muziekgroep en het Jongerenkoor u in 
een vreugdevolle Kerstsfeer brengen. De informatie over 
verkoop van kaarten zal tijdig worden bekendgemaakt. 
• U kunt opgave doen voor ziekencommunie aan huis 
op ons Secretariaat aan de Mgr. Wulfinghstraat 2, 
telefoonnummers 472521/420223, maandag t/m vrijdag 
van 08.00u – 14.00u. Ziekencommunie aan huis is op elke 
laatste zondag van de maand.

za 23 17.30: H. Mis
wo 27 17.30: Marialof
za 30 17.30: H. Mis
vr 6 16.00: Huwelijksinzegening Eljereau Kroes en 
Melanie Chow

za 23 18.00: H. Mis vooravond 34e zondag d/h jaar- 
Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HEELAL met KND 
en aansluitend met eucharistische aanbidding
zo 24 08.00: H. Mis 34e zondag d/h jaar- Hoogfeest van 
CHRISTUS, KONING VAN HEELAL met KND
ma 25 18.00: Geen dienst 
wo 27 18.00: Maandelijkse rouwdienst
do 28 17.00: Een kwartiertje voor God/ E. aanbidding (tot 
18.00 uur)
 18.45: Doopinstructie in de kerk
vr 29 18.00: H. Mis
za 30 18.00: H. Mis Vooravond eerste advent jaar A met 
KND
zo 1 08.00: H. Mis Eerste zondag van de advent jaar A 
met KND. Thuiscommunie zieken en bejaarden
 10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen
• Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor het 
Bisschoppelijke jaaractie, deze keer onder het motto ‘De 
Bijbel, het levend Woord van God.’ Uw bijdrage kunt u tot 
eind dit jaar deponeren in de doos achter in onze kerk. In 
dit kader van de Bisschoppelijke jaaractie organiseert het 
Pastoraal Centrum aan de Prinsessestraat 46 elke maandag 
vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur Lectio Divina- waarbij ‘Gods 
Woord’ aandachtig en indringend wordt gelezen. U bent 
hiertoe uitgenodigd om deel te nemen.  
• Maandag 25 november valt de namiddagdienst uit 
vanwege nationale feestdag. 
• Maandelijkse rouwdienst op woensdag 27 november om 
18.00 uur.
• Zondag 1 december om 10.00 uur doopdienst voor 
baby’s en kleine kinderen -Doopinstructie donderdag 28 
november om 18.45 uur.
• Een kwartiertje voor God - aanbidding bij het 
Allerheiligste, donderdag 28 november van vijf tot zes - 
uitnodiging aan allen! Gaarne uw aandacht omtrent de tijd 
i.p.v. twee uren wordt het nu een uur dat is dan van vijf tot 
zes uur namiddag. (Gedurende de advent elke donderdag!)
• Op woensdag 18 december 2019 gedenken wij op 
feestelijke wijze de inwijding van de Sint-Jozefkerk te 
Geyersvlijt, precies 25 jaar geleden. Als geestelijke 
voorbereiding hierop houden wij een triduüm met als 
thema ‘Gedoopt en gezonden’. U wordt uitgenodigd voor 
de volgende activiteiten: zaterdag 30 november - thema: 
‘Sint-Jozef: Bid en werk, eucharistieviering om 18.00 uur, 

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521

e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com 
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN 
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570

Pastoor Kumar Irudayasamy - email: kumar.irudayasamy@
rkparnoord.org

www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en 

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u. 

HEILIGE FAMILIE – Margrietstraat 4
Pastoor: E.H. Guillaume Woei A Jin

Contactpersonen: Mw Ine van Leeuwaarde, t. 8137451 en Mw 
Danielle Wilfrid, t. 8724620

Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag). 
Tel. 497253. | Email: hfamilieparochie@gmail.com

Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM

Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG

Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: di. en do. : 08.00 - 11.00 (Zr. Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 
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MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Pastoor: Pater Ricardo, Livorno – Beekhuizenweg 77

Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-
16.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen) 

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin 
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

parochieberichten

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius ST. CLEMENS -Koreastraat 55

Secr.: 533495/ 8845219 |stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:

dinsdag: 10.00 – 12.00u/ woensdag: 18.00 – 19.00u/ zaterdag: 
09.00 – 11.00u

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u

Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius

en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa

MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

ST. ALFONSUS| Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com

BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor:  pater Iyke Ugwu:  Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
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Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst

Dinsdag 16.00u: Seniorensoos & 16.30u: PK les
Woensdag 17.00u: Misdienaars
Donderdag 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag 16.00u: Gebedsgroep Hazard & 17.00u: Jongeren
zo 24 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
ma 25 08.30: H. Mis
di 26 06.30: H. Mis
wo 27 19.00: H. Mis
do 28 06.30: H. Mis
vr 29 07.00: H. Mis
za 30 19.00: H. Mis
Mededeling
Zondag 24 november om 11.00u. ziekencommunie aan huis 
en om 11.30u Christus Koning, H. Mis op Groot Henar

Zaterdag om 16.30u: PK les
Zondag om 09.00u: Volwassencatechese
zo 24 10.00: Woco vooraf Rozenkransgebed om 09.30u

PK les op: Dinsdag om 16.00u., Woensdag om 16.00u., 
Donderdag om 16.30u.
zo 24 08.30: Christus Koning, H. Mis vooraf 
Rozenkransgebed

zo 24 09.00: Woco

Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u

1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u. 
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te 
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille 
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
 11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
Vrijdag 6 dec om 18.00u: Grote Adventsdienst in de St. 
Alfonsuskerk, Verl. Keizerstr. 65

lke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u - 
Eucharistieviering

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur

1e en 4e zaterdag van de maand 19.00u: Wo- co dienst
2e vrijdag van de maand 19.00u: Eucharistieviering
3e zondag van de maand 09.00u: Wo- co dienstVanaf 1 
november 2019 zijn de diensten van de vrijdag verschoven 
naar de zaterdag. Alleen de eucharistieviering blijft op de 
2e vrijdag van de maand.

Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.

Elke zondag: Woco: 09.00u.

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om 
18.00u.

zo 24 08.00: Eucharistievieirng (p Jan) Feest van Christus, 
Koning v.h. Heelal
wo 27 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30-19.00: Eucharistie (p. Fransiskus)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel op 
vooraf gemaakte afspraken)
do 28 10.00-18.00: Spreekuur p. Jan
 17.00-18.00: Catecheseles Eerste Heilige Communie
vr 29 18.30: Adventkonmakandra in de Pauluskerk 
(oecumenische clusterdienst). Vormselles bestaat uit het 
deelnemen aan de adventkonmakandra.
za 30 19.00: Woorde en communiedienst (vooravond v.d 
eerste week v.d advent)

Elke 1e zaterdag om 19.00: Eucharistieviering
Elke 2e zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
Elke 3e zaterdag om 18.30 : WoCo
Elke 4e en 5e zondag om 09.00 : WoCo
Elke woensdag: 18.30: gebedshart

Dinsdag om 17.00: PK voor communicantjes
Dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
Woensdag om 17.00: PK voor vormelingen
Donderdag tussen 17.00-18.00: Spreekuur pastoor
do 28 18.30: Eucharistieviering
za 30 19.00: Woco

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

Wekelijkse activiteiten
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te 
biechten

Vieringen
zo 24  08.00: H. Mis
zo 1 08.00: H. Mis

vervolg van pagina B2

ST. THADDEUS–GRONINGEN
Pastoor: Mgr. W. de Bekker, t. 7741691

Contactpersoon: Zr. Ilse Goedhoop, t. 8675152

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  |Braziliaanse gemeenschap 
- Jozef Israelstraat 86 |Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

geloofsverdieping

PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee
Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354

HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

ST. ANTONIUS- Indira Ghandiweg 494. Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206

Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com

Kantoor: Zaterdag 10.00-13.00u. Tel. 8633206
Facebook: Sint Antonius Parochie Lelydorp

ST. JOZEF-COPIEWEG (OUD) PARA
PASTOOR: FRANSISKUS MISTRIANTO, CM - Mobiel: 8620440, 

email: mistrianto@gmail.com
Contactpersoon: Thomas Hardjodikromo - Tel. 366205 - 

Mobiel: 8553367 | email: stjozefparochiecopieweg@gmail.com 
| facebookpagina: St. Jozef Parochie - Copieweg

MAAK VAN JE WONING 

EEN HUISKERK

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce Soares  

t. 8185517t

O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206

Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104

HEILIGE GEEST – Nickerie | St. Theodorusweg 18, Waldeck
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

HEILIGE DON BOSCO – Nickerie | Industrieweg, Wageningen
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: Mw. I. van Windt-Sproest, m.8874537, t. 
233090

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

Tijdens zijn algemene audiëntie van woensdag 13 
november 2019 vervolgde Paus Franciscus zijn 
catechese over de Handelingen van de Apostelen.
Geliefde broers en zussen, goedendag!
De Handelingen van de Apostelen verhalen dat 
Paulus na zijn verblijf in Athene verder gaat met de 
verspreiding van het Evangelie in de wereld. Hij is 
een onvermoeibare verkondiger van dit Evangelie.
Korinte is de volgende halte van zijn missionaire 
reis. Het is de hoofdstad van de romeinse provincie 
Achaia en een handelsstad met twee havens.

De Joden zijn onze broeders
In hoofdstuk 18 van de Handelingen lezen we dat 
Paulus gastvrij was ontvangen door een echtpaar, 
Aquila en Priscilla (of Prisca). Op bevel van keizer 
Claudius hadden ze Rome moeten verlaten en 
woonden nu in Korinte. De keizer had immers 
bevolen dat alle joden Rome moesten verlaten.
Het Joodse volk heeft in de loop van de geschiedenis 
veel geleden. Het werd verbannen, vervolgd… Ook 
in de vorige eeuw hebben we ontelbare wreedheden 
zien gebeuren met het joodse volk. We leefden in 
de overtuiging dat dit nu wel voorbij zou zijn. Maar 
helaas begint nu de gewoonte opnieuw te ontstaan 
om de joden te vervolgen.
Broeders en zusters, dit is niet menselijk en ook niet 
christelijk. De joden zijn onze broeders! Ze mogen 
niet vervolgd worden.

Christelijke gastvrijheid
Aquila en Priscilla hebben een hart vol geloof in God 
en vol mildheid tegenover de medemens. Ze kunnen 
ruimte scheppen voor de vreemdeling; zij zijn zelf 
immers ook vreemdelingen. Door deze mentaliteit 
zijn ze in staat de christelijke gastvrijheid te tonen 
(Rom 12,13, Heb 13,2) en hun deur te openen voor 
de apostel Paulus. Op deze wijze onthalen ze niet 
alleen de verkondiger, maar ook de boodschap die hij 
meebrengt: het Evangelie van Christus. Dit Evangelie 
geeft “goddelijke kracht en is tot heil van ieder die 
erin gelooft” (Rom 1,16). Vanaf dat ogenblik is hun 
woning gevuld met de geur van het “levende” Woord 
(Heb 4,12) dat de harten tot leven wekt. Aquila 
en Priscilla waren, net als Paulus, tentenmakers.  
Paulus had grote waardering voor handenarbeid. Hij 
beschouwde die arbeid als een belangrijk element 
van het christelijk getuigenis (1Kor 4,12) en een 
goede manier om in eigen onderhoud te voorzien.  
Men was dan geen last voor anderen of voor de 
gemeenschap (1Tit 2,9; 2Tit 3,8).

Huiskerk of 'domus ecclesiae'
De woning van Aquila en Priscilla in Korinte stond 
niets slechts open voor de Apostel, maar ook voor 
de broeders en zusters in Christus. Paulus kan 
inderdaad spreken van de “gemeente bij hen aan 
huis” (1Kor 16,19), die een “huiskerk” wordt, een 
“domus ecclesiae”. Dit is een plaats waar men het 
Woord van God aanhoort en de Eucharistie viert.
Ook vandaag komen christenen, in enkele landen 
waar geen religieuze vrijheid bestaat of geen vrijheid 
voor de christenen, samen in een woning. Ze doen 
dit enigszins verborgen: ze komen samen om te 
bidden en de Eucharistie te vieren. Na anderhalf jaar 
verblijf in Korinte verlaat Paulus samen met Aquila 
en Priscilla die stad en gaan ze in Efeze wonen. Ook 
daar wordt hun woning een catecheseplaats (Hnd 
18,26).

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

HEILIGE BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, 
Bernharddorp- pater Kenneth Vigelandzoon 

Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056

DSB Bank SRD 31.33.974 tnv RK Bisdom Sint Bernadette
Emailadres: melvin_mackintosh@hotmail.com 

FB: heiligebernadettekerk

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie, 
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014
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voor mensen waarvan het moeilijk houden is. Zou 
ik, door uw liefde, vandaag misschien zelfs van mijn 
vijanden kunnen houden? Help mij daarbij, Heer. 
Amen.

Dagtekst:
Fil 4,11: Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom, want ik 
heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg 
te zijn.

Overweging: 
De Kerk is zowel heilig als zondig, smetteloos als 
besmet. De Kerk is de bruid van Christus die haar 
heeft gereinigd ‘om haar tot zich te voeren in haar 
luister, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar 
heilig en onbesmet’ (Ef. 5, 26-27). Maar de Kerk is 
ook een stel zondige, warrige en bange mensen, die 
voortdurend in verleiding worden gebracht door 
hun driften en hun hebzucht, en verstrikt zijn in 
rivaliteit en wedijver. Als we zeggen dat de Kerk 
een lichaam is, hebben we het niet alleen over een 
heilig en onbesmet lichaam, op Christus gelijkend 
door doop en eucharistie. We refereren ook aan 
het armzalige en geschonden lichaam van al die 
mensen die er deel van uitmaken. Beide kenmerken 
horen bij de Kerk, voor wie volgeling van Jezus wil 
zijn.

Gebed:
Here God, Schepper van het heelal, help mij vandaag 
om, geholpen door uw wijsheid, een vredestichter 
te zijn. Help mij dat op zo’n manier te doen dat ik 
niet voor nog meer problemen zorg, maar juist voor 
de oplossing! Amen.

Dagtekst: 
Sir. 18,22: Laat je niet weerhouden om een gelofte 
bijtijds in te lossen en wacht niet tot aan je dood om 
in het reine te komen.

Gebed:
Eeuwige Vader, ik dank U voor de vrijheid in dit 
land. Geef de bestuurders de moed zich duidelijk 
voor U uit te spreken. Geef iedereen die toezicht 
houdt op de wetten bijzondere moed en kracht. 
Geef iedereen die betrokken is bij rechtsspraak 
helder zicht op het goede, en de wijsheid om 
rechtvaardige beslissingen te nemen. Laat ook 
hun eigen leven een voorbeeld zijn en de jongere 
generatie tot grote dingen inspireren. Amen.

Dagtekst:
1 Kor. 12, 21: Het oog kan niet tegen de hand 
zeggen: ‘ik heb je niet nodig’, en evenmin het hoofd 
tegen de voeten: ‘ik heb jullie niet nodig.

Gebed:
Barmhartige Vader, ik voel vandaag mee met 
iedereen die vreselijke pijn lijdt omdat hij of zij aan 
de drugs is. Ik draag ze aan U op, Heer. Bevrijd hen 
uit de ijzeren greep van hun verslaving, net zoals 
U uw volk duizenden jaren geleden van slavernij 
bevrijdde. Toon hen uw kracht en liefde. Trek hen 
naar U toe, Heer, want U hebt de macht en kracht 
hen te bevrijden. Amen.

Zijn aanwezigheid in deze wereld.

Gebed:
Goede God, al wat ik ben, al wat ik heb – U bent het 
die het mij geeft. Dankbaar bid ik U om een hart dat 
open staat voor U en uw Woord verstaat. Dat ik mag 
leven in uw schepping in navolging van uw liefste 
Zoon, Jezus Christus, mijn Heer, die met U en de 
heilige Geest leeft, nu en in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
Apk 3,20: Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen, en we zullen met elkaar aan tafel 
gaan.

Overweging: 
Door de doop wordt deelname aan de eucharistie 
mogelijk. De eucharistie is het sacrament waardoor 
Jezus zich innig en blijvend aan ons verbindt. Het 
is het sacrament van de tafel, van eten en drinken, 
het sacrament van het dagelijks voedsel. Gedoopt 
word je maar een keer in je leven, de eucharistie 
vier je elke maand, elke week of zelfs elke dag. 
Jezus gaf ons de eucharistie om zijn leven en dood 
te gedenken. Niet een gedachtenis waardoor we 
alleen maar aan hem denken, maar waardoor we 
ons verenigen met zijn lichaam. De avond voor zijn 
dood nam Jezus brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam.’ 
Hij nam de beker met wijn en zei: ‘Dit is mijn bloed.’ 
Als we het lichaam en het bloed van Christus 
als voedsel tot ons nemen, worden we met hem 
verenigd.

Gebed:
Goede God, soms ben ik blind voor uw goedheid, 
die U op zoveel manieren toont. Ik bid U: open mijn 
oren en mijn hart voor uw Woord en laat mij zien 
dat geven en nemen een kunst is, waarin uw Zoon 
Jezus mij wil onderwijzen. Maak van mij mens die 
in waarheid leeft en ieder het hare of zijne gunt, 
vandaag en tot in lengte van dagen. Amen. 

Dagtekst:
2 Sam. 7,18: Toen ging koning David het heiligdom 
binnen; hij nam plaats voor de HEER en zei: ‘Wie 
ben ik, Heer GOD, en wat is mijn huis, dat U mij 
zover gebracht hebt?’

Overweging: 
De verrijzenis van Jezus bleef een verborgen 
gebeurtenis. Jezus is niet verrezen om indruk te 
maken op zijn tegenstanders, om het laatste woord 
te hebben of om zijn gelijk te bewijzen aan degenen 
die Hem gekruisigd hadden. Jezus’ verrijzenis was 
voor degenen die van hem hielden en hem volgden 
vooral een teken dat Gods liefde sterker is dan de 
dood. Voor de vrouwen en mannen die zich met 
hem verbonden hadden was het een teken dat zijn 
zending voltooid was. Aan degenen die met hem 
dienstbaar wilden zijn aan de blijde boodschap gaf 
Hij de opdracht om alle mensen in het nieuwe leven 
met hem te betrekken. De wereld sloeg er geen 
acht op. Alleen degenen die Hij bij name riep, met 
wie Hij het brood brak en die Hij vrede toewenste 
realiseerden zich wat er gebeurde. Hoe verborgen 
ook, deze gebeurtenis bevrijdde de mensheid uit de 
greep van de dood.

Gebed:
God, de Bron en Oorsprong van liefde, leer mij net 
zo lief te hebben als U. Geef mij een vonkje liefde 

vervolg van Pagina B3

Dagtekst:
Lc 24,32: Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet 
hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak 
en de Schriften voor ons opende?’

Overweging: 
Jezus’ aanwezigheid verdicht zich in de eucharistie, 
omdat Hij daar de Christus van onze gemeenschap 
wordt. Hij is dan niet alleen de Christus in onszelf, 
maar de Christus in ons midden. Het is net als met 
de leerlingen van Emmaus. Toen ze Jezus herkend 
hadden bij het breken van het brood, vonden ze 
elkaar terug en zochten ze samen in Jeruzalem hun 
vrienden weer op. Zo zullen ook wij elkaar opnieuw 
vinden wanneer we Jezus’ lichaam en bloed 
ontvangen. Christus leeft in ons en maakt ons tot 
een gemeenschap die samen getuigenis aflegt van 

gebeden voor iedere dag
Maandag 25 november

Zaterdag 30 november 

Dinsdag 26 november

Bezoek de website van het Rk Bisdom : 
www.bisdomparamaribo.org

Woensdag 27 november

MAAK VAN JE WONING 

EEN HUISKERK

Vrijdag 29 november

Donderdag 28 november

Uiteindelijk keert het echtpaar terug naar Rome en 
wordt bedacht met een schitterende lofrede die de 
Apostel inlast in de brief aan de Romeinen:
"Groet Prisca en Aquila, mijn medebroeders in 
Christus Jezus, die hun leven voor mij op het 
spel hebben gezet; niet alleen ik ben hun dank 
verschuldigd, maar ook al de heidengemeenten.” 
(Rom 16,4). Zovele gezinnen zetten, in tijden van 
vervolging, hun leven op het spel om de vervolgden 
te verbergen! Dit is het eerste voorbeeld: opname in 
het gezin, ook in gevaarlijke tijden.

Model van echtelijk leven
Tussen de talloze medewerkers van Paulus vallen 
Aquila en Priscilla op als “modellen van echtelijk 
leven.” Op verantwoorde wijze zetten zij zich in ten 
dienste van heel de christelijke gemeenschap.

Zij herinneren er ons aan dat, dankzij het geloof 
en de inzet van talloze leken in de verkondiging 
van het Evangelie, het christendom tot hier bij ons 
is gekomen. Inderdaad, “om wortel te schieten 
in de grond van het volk, om zich levendig te 
ontplooien, was de inzet noodzakelijk van deze 
gezinnen, van deze echtparen, van deze christelijke 
gemeenschappen, van lekengelovigen die de “humus” 
boden voor de groei van het geloof” (Benedictus XVI, 
Catechese, 7 februari 2007).

Het christendom werd in het begin door leken 
verkondigd. Ook jullie, leken, zijn door jullie Doopsel 
verantwoordelijk voor de uitbreiding van het geloof.
Het levende beeldhouwwerk Vragen we aan de 
Vader, die er voor gekozen heeft om van echtgenoten 
het echte, levende ‘beeldhouwwerk’ te maken, dat 
Hij zijn Geest zou uitstorten over alle christelijke 
echtparen. Zij zouden zo, naar het voorbeeld van 
Aquila en Priscilla, de deuren van hun hart kunnen 
openen voor Christus en voor de broeders hun 
woningen omvormen tot huiskerken.
Dat is een mooi woord: een woning is een huiskerk, 
waar men verbondenheid beleeft en met geloof, hoop 
en liefde de eredienst van het geleefde leven viert.
Laten wij tot deze twee heiligen, Aquila en Priscilla, 
bidden dat zij aan onze gezinnen  leren te zijn zoals 
zij: een huiskerk waar de humus aanwezig is waarop 
het geloof groeit.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk) 
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